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 العمليات المسلحة والتفجيرات
 جريح قتيل نوع الحدث المحافظة/المنطقة التاريخ واليوم ت

1.  29/5/2112 
 الخميس

 جريح11 قتيل1 قصف الفلوجة-االنبار

2.  29/5/2112 
 الخميس

 - قتيل5 هجوم الموصل

3.  29/5/2112 
 الخميس

 جريح2 - تفجير ديالى

2.  29/5/2112 
 الخميس

 جريح1 قتيل3 هجوم-تفجير  بابل

5.  21/5/2112 
 االربعاء

 جريح2 قتيل2 هجوم الموصل

6.  21/5/2112 
 االربعاء

 قتيل1 - مشاجرة اربيل

7.  21/5/2112 
 االربعاء

 جريح11 قتيل2 تفجير بغداد

8.  28/5/2112 
 االربعاء

 جريح1 قتيل1 تفجير كركوك

9.  21/5/2112 
 االربعاء

 جريح1 قتيل11 هجوم تكريت

11 21/5/2112 
 االربعاء

 جريح3 قتيل2 تفجير عبوة الموصل

11 28/5/2112 
 االربعاء

 جريح5 قتيل1 هجوم-تفجير بابل

12 28/5/2112 
 ربعاءالا

 جريح71 قتيل29 تفجيرات بغداد

ا27/5/2112 13
 ثالثاءل

 جريح2 قتيل1 تفجير بغداد

12 27/5/2112 
 ثالثاءال

 جريح3 قتيل1 تفجير عبوة الموصل -نينوى 

15 27/5/2112 
 ثالثاءلا

 جريح2 قتيل1 تفجير ديالى

16 27/5/2112 
 الثالثاء

 جريح21 قتيل12 قصف الفلوجة -االنبار

17 26/5/2112 
 ثنيناال

 جريح12 قتيل3 تفجير الموصل
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18 26/5/2112 
 االثنين

 جريح7 قتيل2 قصف الفلوجة

19 26/5/2112 
 االثنين

 جريح1 قتيل1 هجوم بابل

21 26/5/2112 
 ثنينالا

 - قتيل3 هجوم ديالى

21 26/5/2112 
 ثنينالا

-قصف–تفجير  بغداد
 هجوم

 جريح19 قتيل7

22 25/5/2112 
 حدالا

 جريح 28 قتيل11 قصف الفلوجة-االنبار

23 25/5/2112 
 حداال

 - قتيل6 حادث مروري البصرة

22 25/5/2112 
 حداال

 جريح2 قتيل2 هجوم بعقوبة

25 25/5/2113 
 حداال

 جريح 2 قتيل1 هجوم مسلح تكريت

26 22/5/2113 
 سبتال

 _ قتيل3 اشتباك بابل

27 22/5/2113 
 سبتال

 جريح 1 قتيل2 تفجير تكريت

28 22/5/2113 
 سبتال

 جريح 2 قتيل1 تفجير الطوز

29 22/5/2113 
 سبتال

 جريح32 قتيل11 تفجير كركوك

31 22/5/2113 
 سبتال

 - قتيل7 تفجير سامراء

31 22/5/2113 
 سبتال

 جريح19 قتيل2 قصف فلوجة

32 22/5/2112 
 السبت

من -قتيل55 قصف االنبار
 الجيش

 جريح9

33 23/5/2112 
 الجمعة

 جريح11 قتيل3 تفجير بغداد

32 23/5/2112 
 جمعةال

 جريح6 - تفجير زاخو

35 23/5/2112 
 جمعةال

 - قتيل1 هجوم البصرة
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36 23/5/2112 
 جمعةال

 - قتيل9 قصف سماوة

37 23/5/2112 
 جمعةال

-اشتباك مسلح الفلوجة-االنبار
 قصف

 جريح8 قتيل1

ا23/5/2112 38
 لجمعة

 جريح1 قتيل7 هجوم مسلح سامراء

39 23/5/2112 
 جمعةلا

 جريح2 قتيل5 قصف-هجوم  تكريت–صالح الدين 

21 23/5/2112 
 جمعةال

 جريح1 قتيل 3 هجوم بعقوبة -ديالى 

 التهمة الموجهة اليه عدد المعتقلين الجهة المداهمة المنطقة التاريخ واليوم ت
1 22/5/2112 

 الخميس
 جنائية معتقل 1 الشرطة ذي قار

2 29/5/2112 
 الخميس

-قتل–مخدرات  معتقل 19 شرطة المحافظة البصرة
 سرقات

3 29/5/2112 
 الخميس

 ارهاب معتقل16 قوة مشترك صالح الدين
 

2 28/5/2112 
 ربعاءاال

 مخدرات-جرائم معتقل 57 الشرطة واسط

5 28/5/2112 
 االربعاء

 خطف معتقل2 الشرطة بعقوبة

6 21/5/2112 
 االربعاء

 صيادون معتقل156 شرطة المحافظة السليمانية

7 28/5/2112 
 االربعاء

 خطف معتقل3 الشرطة بغداد

8 27/5/2112 
 الثالثاء

–خطف –جرائم  معتقل21 الشرطة البصرة
 مخدرات

 
9 27/5/2112 

 الثالثاء
 ارهاب معتقل12 قوة مشتركة صالح الدين

11 26/5/2112 
 ثنيناال

 خطف-ارهاب معتقل5 قوة مشتركة الموصل

11 26/5/2112 
 االثنين

 عصابات معتقل3 الشرطة الناصرية

12 26/5/2112 
 االثنين

 جرائم معتقل11 الشرطة ميسان

 مخدرات معتقل11 الشرطة كربالء 26/5/2112 13
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 االثنين
12 26/5/2112 

 االثنين
 جرائم خطف معتقل7 الشرطة  ديالى          

15 26/5/2112 
 االثنين

 مخدرات معتقل7 الشرطة البصرة          

16 25/5/2112 
 حداال

 ارهاب معتقل5 قوة مشتركة الموصل

17 25/5/2112 
 حداال

 خطف-جرائم معتقل 12 الشرطة البصرة

18 25/5/2112 
 حداال

 ارهاب معتقل7 الجيش ديالى

ا25/5/2112 19
 الحد

مناطق  -صالح الدين
 متفرقة

 ارهاب معتقل 7 شرطة المحافظة

ا23/5/2112 21
 لجمعة

 ارهاب معتقل12 قوة مشتركة تكريت         

ا23/5/2112 21
 لجمعة

 ارهاب معتقل6 قوة مشتركة كركوك          

ا23/5/2112 22
 لجمعة

 ارهاب معتقل5 قوة مشتركة بعقوبة          

ا23/5/2112 23
 لجمعة

 ارهاب معتقل1 شرطة المحافظة  واسط

 السومرية نيوز   مجموع المعتقلين مجموع الجرحى مجموع  القتلى
912 403 433 


